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procesu DAF
Zarządzanie procesami dla

instalacji flotacji ciśnieniowej (DAF) 

Presenter
Presentation Notes
Dziękujemy za umożliwienie nam spotkania w dniu dzisiejszym. Będziemy rozmawiać o tym, jak zoptymalizować lub lepiej zarządzać i instalacją flotacji ciśnieniowej (DAF). 



Utrzymanie instalacji DAF 
jest dla Państwa priorytetem 
numer 1, prawda?
Wcale nie.

Presenter
Presentation Notes
Utrzymanie instalacji DAF jest dla Państwa najwyższym priorytetem, prawda?  Wcale nie. Rozumiemy to. Być może na Państwa obiekcie nie ma dedykowanego pracownika do ciągłego nadzoru nad instalacją DAF. Może to być tylko jedno z wielu zadań zespołu obsługi technicznej lub oczyszczalni. Może nawet nie należeć do zakresu obowiązków żadnej konkretnej osoby. W rezultacie instalacja DAF może być trochę zaniedbana lub zapomniana. Czy istnieje sposób na zapewnienie bezproblemowego i wydajnego działania instalacji DAF bez zwiększania liczebności personelu? W wielu zakładach niektóre obowiązki związane z instalacją DAF są zlecane dostawcom substancji chemicznych. W niektórych sytuacjach dostawcy substancji chemicznych podejmują decyzje dotyczące wielkości dawki — ile substancji chemicznych jest używanych w procesie DAF. Dostawcy ci mogą być obecni w zakładzie tylko raz w tygodniu lub nawet raz w miesiącu.  Dlatego nie tylko mają oni ograniczoną wiedzę na temat przebiegu procesu na obiekcie, ale także powoduje to pewien konflikt interesów. Czy istnieje możliwość zapewnienia używania OPTYMALNYCH dawek substancji chemicznych w procesie DAF, bez konieczności ufania tylko poradom partnerów?  Nie mówimy, że nie należy ufać dostawcom substancji chemicznych, ale czy nie byłoby dobrze, aby przy pomocy danych móc zweryfikować ich porady? A jakie jest ryzyko? Co jeśli instalacja DAF przestanie poprawnie działać?  Możliwych jest wiele potencjalnie negatywnych skutków, w tym:• Niewłaściwa jakość ścieków oczyszczonych i związane z tym ewentualne kary • Marnowanie zasobów, na przykład poprzez przedawkowywanie środków chemicznych w procesie• Dodatkowa praca wymagana do ręcznego sterowania procesami• I najgorszy scenariusz — ograniczenie lub całkowite wyłączenie produkcji ze względu na wąskie gardło przepustowości.



1.Obciążenie ładunkiem zawiesiny
2.Obciążenie hydrauliczne
3.Regularne testowanie
4.Konserwacja sondy/analizatora
5.Zużycie substancji chemicznych

Na co należy zwrócić uwagę oraz 
potencjalne problemy w eksploatacji DAF:
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Presentation Notes
Chcielibyśmy, aby utrzymanie dobrze funkcjonującej instalacji DAF było łatwe, ale niestety tak nie jest. Nigdy nie jest to sytuacja typu „ustaw i zapomnij”. Poniżej znajduje się krótka lista zagadnień, które wymagają uwagi i możliwych problemów. Na pewno mogą Państwo dodać do tej listy kilka własnych wyzwań.• Obciążenie zawiesiną	• Należy regularnie sprawdzać obciążenie instalacji ładunkiem zawiesiny, aby upewnić się, że system DAF nie jest przeciążony, co skutkowałoby niską efektywnością podczyszczania, a co za tym idzie, zwiększonym obciążeniem saturatora. Może to spowodować obniżenie wydajności transferu gazu.• Obciążenie hydrauliczne	• Dzięki uzyskiwanym w czasie rzeczywistym informacjom o wielkości przepływu można mieć pewność, że pozostaje on zgodny z wartością założoną na etapie projektowania instalacji DAF, dzięki czemu zapewniona jest jej optymalna wydajność. Innymi słowy, wiadomo, czy w godzinach o największych wartościach przepływu instalacja DAF nie jest przeciążona i uzyskuje się informacje potrzebne do podjęcia decyzji o ewentualnej rozbudowie instalacji.• Regularna weryfikacja	• W jaki sposób weryfikowany jest proces? Wyłącznie na podstawie obserwacji wizualnych? Na podstawie analizy próbek chwilowych czy testów zlewkowych? Czy wykorzystywane są urządzenia do monitorowania online, takie jak sondy lub analizatory?• Konserwacja sondy/analizatora	• Jeśli wykorzystywane są urządzenia online, jak wygląda ich konserwacja, której celem jest zapewnienie dokładności pomiarów?• Zużycie substancji chemicznych	• Jaka jest optymalna dawka dozowania koagulantu i flokulantu? Czy używana jest tylko stała nastawa, czy też zmienia się ją w oparciu o kluczowe zmienne, takie jak ładunek, przepływ itp.? Ile pieniędzy można zaoszczędzić na substancjach chemicznych przy jednoczesnej pracy instalacji z optymalną wydajnością?



Szczególne wyzwania dotyczące obsługi

Zmienność
napływu

Dokładność
pomiarów onlineKontrola pH Wahania

temperatury
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Presentation Notes
Przejdźmy teraz do szczegółów: aby zapewnić maksymalną efektywność instalacji DAF, należy stale mierzyć się z następującymi wyzwaniami dotyczącymi obsługi:• Zmienność napływu• Zmienne zapotrzebowanie na koagulant/flokulant• Uśrednianie ma duże znaczenie•By-passowanie do zbiornika awaryjnego?• Kontrola pH jest trudna• Wartość pH napływu może się gwałtownie zmieniać. Jak Państwo sobie z tym radzą? Czy ładunek zawiesiny ogólnej (TSS) jest monitorowany? A co jeśli ścieki surowe zawierają dużą ilość klarownej wody z procesu czyszczenia (CIP) w zakładzie? Czy substancje chemiczne są marnowane, ponieważ przepływ jest wysoki, ale w rzeczywistości ścieki są klarowne, więc koagulant i flokulant nie są wymagane?• Zwykle wymagane jest dozowanie zarówno kwasów, jak i zasad• Krzywa miareczkowania zmienia się wraz ze zmianą parametrów produkcji• Wahania temperatury	• Zbyt wysoka temperatura = słaba flokulacja i mniej efektywna wydajność chemiczna• Dokładność pomiarów w trybie online• Oprzyrządowanie online, takie jak sondy i analizatory, jest podatne na zanieczyszczenia w trudnych warunkach realizacji procesów DAF. Skąd wiadomo, że:• zastosowany czujnik jest odpowiedni dla danego środowiska?• konserwacje i kalibracje są wykonywane w sposób dokładny i zgodnie z odpowiednim harmonogramem?• możliwe jest wykorzystanie czujników lub analizatorów z funkcją automatycznego czyszczenia?



• Jakie parametry należy mierzyć i dlaczego?
• Gdzie wykonywać pomiary?
• Czy pobór próbek chwilowych do analizy raz 

dziennie lub raz na zmianę jest wystarczający?
Podpowiedź: nie jest

• Czy instalacja działa zgodnie 
z przeznaczeniem?

• Czy używane przyrządy dają prawidłowe 
odczyty?

• Co należy zrobić z danymi?
• Czy oszczędność energii i/lub środków 

chemicznych ma znaczenie?
Podpowiedź: jak najbardziej

Konkretne
pytania

dotyczące
eksploatacji
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Wykazaliśmy zatem, że instalacja DAF musi być monitorowana i konserwowana. Ale w jaki sposób?  Mamy długą listę pytań, które powinni sobie zadać operatorzy instalacji DAF.• Jakie parametry należy mierzyć i dlaczego?• W którym miejscu procesu najlepiej jest mierzyć poszczególne zmienne i czy należy je mierzyć w wielu miejscach?	• Ostatnią rzeczą, którą ktokolwiek chciałby zrobić, jest marnowanie pieniędzy na niewłaściwe czujniki zainstalowane w niewłaściwym miejscu, których wskazaniom nikt nie ufa i które nie usprawniają procesu.• Czy pomiar raz na zmianę lub raz dziennie jest wystarczająco dobry, czy też częstsze pomiary byłby lepszym rozwiązaniem?	• Podpowiedź: raz na zmianę lub raz dziennie na pewno nie wystarczy.• Jak mieć pewność, że system działa prawidłowo?• Czy można ufać przyrządom pomiarowym? Czy można mieć pewność, że uzyskiwane pomiary są dokładne?• Nawet jeśli pozyskuje się poprawne dane, co można z nimi zrobić? Jak przekształcić te dane w informacje umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji?• Czy nakłady na optymalizację rzeczywiście mają znaczenie i pozwolą uzyskać jakieś oszczędności?	• Z całą pewnością.



Typowa obsługa
instalacji DAF

System przeciążony

Brak zrozumienia warunków 
prowadzenia procesu DAF

Ciągłe poleganie 
na wiedzy/doświadczeniu 
poszczególnych operatorów

Eksploatacja 
to nie 

optymalizacja 
procesu

Presenter
Presentation Notes
W jaki sposób obecnie zakłady zarządzają swoimi procesami DAF? Cóż, oto najczęściej spotykane sytuacje.1. System jest przeciążony• System jest przeciążony PRZEZ CAŁY CZAS, ponieważ albo ma zbyt małą wydajność, albo jest nadmiernie eksploatowany,• Może też doświadczać okresowego przeciążenia, co występuje podczas dużego przepływu lub czyszczenia lokalnej instalacji.2. Zakład nie ma pełnego zrozumienia procesów zachodzących w instalacji DAF• Nie zdaje sobie całkowicie sprawy z rzeczywistych warunków procesu, takich jak:• Wartości maksymalne i minimalne• Częstotliwość zdarzeń• Czas trwania zdarzeń3. Zakład nadal polega tylko na zrozumieniu procesu przez własnych operatorów (tj. ich doświadczeniu i wiedzy) oraz ich zdolności reagowania na warunki w procesie DAF. Na przykład:• Instalacja dozowania substancji chemicznych może być własnością i oraz być obsługiwana przez firmę dostarczającą te substancje• Pracownicy zakładu mogą nie być właściwie przeszkoleni w zakresie obsługi instalacji DAF, która może być konserwowany przez personel ds. obsługi lub produkcji• Wiele zmiennych, takich jak przepływ, TSS, pH i/lub dozowanie substancji chemicznych zwykle oddziałuje ze sobą jednocześnie, co utrudnia dokładne zrozumienie zachodzących procesów



Określanie efektywności procesu DAF – podejście ręczne

Osad zbierający 
się w tylnej 1/3 
części flotatora

POPRAWNIE

Zmniejszenie
mętności
ścieków

Gruby placek
osadowy

Niska mętność
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W wielu zakładach efektywność procesu DAF jest określana przy użyciu kontroli wzrokowej — patrząc z góry lub przez wziernik. Sprawdzając czy w tylnej 1/3 części systemu flotatora DAF widoczny jest gromadzący się osad, można zaobserwować grubą warstwę osadu i jednocześnie niską mętność.



Określanie efektywności instalacji DAF – podejście ręczne

Brak osadu

Duża mętność

Minimalna zmiana
mętności ścieków

Cienka warstwa
osadu

Duża mętność

NIEPOPRAWNIE
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Jednak jeśli nie ma warstwy osadu lub jest ona cienki, a mętność jest duża, to coś jest nie tak. Dlaczego? Skąd można wiedzieć, co się stało? Zmiana którego ze wskaźników analitycznych spowodowała zmianę procesu? Czy nastąpiła zmiana wartości TSS lub pH? Zmiana przepływu? Zmiana temperatury? Przy ręcznej obsłudze konieczne jest zgadywanie. 



Możemy pomóc

Presenter
Presentation Notes
Jak Państwo widzą, rozumiemy ten problem. Rozumiemy wyzwania oraz unikatowe aspekty zarządzania instalacjami DAF, które utrudniają pracę. Chętnie pomożemy. Proszę pozwolić, że wyjaśnijmy, w jaki sposób.



Jak możemy pomóc?

1
Wytrzymałe oprzyrządowanie 
online przeznaczone do procesów 
przemysłowych

2
Monitorowanie w czasie
rzeczywistym

3
Zautomatyzowane
sterowanie procesami
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Presentation Notes
Wskazujemy trzy główne obszary, w których można zoptymalizować proces DAF oraz jego efektywność. Zajmiemy się bardziej szczegółowo każdym z tych obszarów, ale w ogólnym zarysie są to:1. Wykorzystanie solidnych przyrządów do pomiarów online, zaprojektowanych do pracy w wymagających środowiskach przemysłowych. 	• Wydajne oprzyrządowanie zaprojektowane w celu zapewnienia dokładnych danych w najtrudniejszych procesach — to jedyne prawidłowe rozwiązanie. Uzyskiwane wyniki pomiarów muszą być pewne.2. Monitoring w czasie rzeczywistym. 	• Ręczne pobieranie próbek chwilowych nigdy nie pozwoli uzyskać pełnego obrazu sytuacji. Kontrole wzrokowe nie dostarczą szczegółów potrzebnych do rozwiązania problemów lub poprawy efektywności. Tylko dane w czasie rzeczywistym dostarczają WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI dających obraz tego, co naprawdę dzieje się w procesie i umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji.3. Automatyzacja sterowania procesami.	• Automatyczne sterowanie procesami naśladuje najlepsze działania i reakcje operatora w najlepszym dniu pracy. Jak opisano w obszarach 1 i 2, wykorzystywane są dokładne dane, zebrane w czasie rzeczywistym, w celu ustawiania dynamicznych nastaw i umożliwienia instalacji odpowiedniego dostosowania się do zmian parametrów i uzyskania maksymalnej efektywności przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej jakości ścieków.Choć dzisiaj chcemy skupić się na obszarze nr 3 czyli automatycznej kontroli procesu, musimy jednak krótko omówić także obszary nr 1 i 2. 



Wytrzymałe
oprzyrządowanie

1

Presenter
Presentation Notes
W środowisku instalacji DAF występują często zanieczyszczenia, takie jak tłuszcze, oleje, smary (FOG), znaczące wahania wartości pH, zmiany temperatury lub i innych czynników. Wszystkie te zmienne mogą niekorzystnie wpływać na urządzenia pomiarowe, takie jak sondy i analizatory. To jedna z największych obaw, jakie słyszymy. „Ale czy sonda lub analizator będzie działać?”Odpowiedź brzmi „Tak”. Firma Hach projektuje przyrządy pomiarowe od ponad 80 lat i przystosowuje je do pracy w najtrudniejszych warunkach dzięki funkcjom zapewniającym ich prawidłowe działanie przy jak najmniejszym zakresie konserwacji.Omówmy kilka urządzeń pomiarowych odpowiednich do monitorowania instalacji DAF.



Wytrzymałe oprzyrządowanie pomiarowe

Monitorowanie pH
Cyfrowe czujniki 
dyferencyjne pH i Redox 

Monitorowanie 
zawiesiny ogólnej 
(TSS) / mętności
Czujnik Solitax sc

Czujniki TSS sc

Monitorowanie związków
organicznych (OWO)
Analizator OWO online 
BioTector B7000i
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Aby zrozumieć, co dzieje się w procesie, operator i system sterowania muszą dysponować odpowiednimi i wiarygodnymi informacjami o obciążeniu, w tym o wartościach TSS, pH, a w niektórych przypadkach także substancji organicznych.Na przykład w zastosowaniach mleczarskich najbardziej istotny byłby pomiar TSS, ponieważ ładunek pochodzi zarówno z fazy stałej, jak i ciekłej. Proces flokulacji może usunąć zarówno zanieczyszczenia stałe, jak i rozpuszczone poprzez wykształcanie kłaczków.W zastosowaniach przemysłowych ładunek wejściowy może być również wykorzystywany jako wskaźnik jakości działania procesu produkcyjnego. Wyższe ładunki zanieczyszczeń w ściekach oznaczają, że produkt jest odprowadzany do kanalizacji. W takim przypadku strata jest podwójna: to nie tylko utrata dochodu, ale także wzrost kosztów oczyszczania! Ponadto przyrządy online mogą wykrywać problemy, takie jak słabo dojrzała partia polimerów, a nawet długoterminowe problemy z saturatorem zawracanych ścieków. Żadna z tych informacji nie byłaby dostępna w ramach okresowego pobierania próbek do analizy zawartości substancji stałych lub ChZT.W wymienionych miejscach zalecane jest stosowanie następujących przyrządów w celu prawidłowego monitorowania instalacji DAF:• TSS/mętność na dopływie• pH na dopływie• TSS/mętność na odpływie• pH odpływieCzujnik Solitax scCyfrowe sondy procesowe Solitax sc firmy Hach przeznaczone są do dokładnego określenia stopnia mętności i zawiesiny ogólnej zgodnie z normami DIN EN ISO. Ze względu na bardzo duży zakres pomiaru mętności i zawiesiny, rodzina Solitax sc oferuje szerokie spektrum zastosowań i jest idealnym rozwiązaniem do stosowania w oczyszczaniu ścieków i osadów ściekowych. Sondy Solitax sc, przy użyciu metody podwójnie rozproszonego światła w podczerwieni, zapewniają unikalny, niezależny od barwy, pomiar zawiesiny oraz wiarygodną analizę osadu.Urządzenia z rodziny Solitax sc można konfigurować w celu dopasowania do każdego obszaru zastosowania -– oferowane są modele zanurzeniowe oraz do montażu na rurociągu do pomiaru mętności i zawiesiny ogólnej, w obudowie plastikowej lub ze stali nierdzewnej, z lub bez wycieraczki do automatycznego czyszczenia. Samoczyszcząca wycieraczka zapewnia dokładne wyniki nawet w przypadku agresywnego wzrostu biologicznego i obecności pęcherzyków gazu.Czujniki Solitax sc można podłączyć do wszystkich przetworników SC firmy Hach, które dysponują wieloma różnorodnymi wyjściami, takimi jak 4–20 mA, Modbus RS485, Profibus lub Hart.• Wykrywa rozproszenie światła• Niski zakres; 0–5% zawiesiny; 0,001–4000 FNU/NTU• Wysoki zakres; 0–15% zawiesiny; 0,001–4000 FNU/NTU• Opcjonalnie dostępna automatyczna wycieraczka• Zanurzeniowe lub na rurociągu• Soczewka kwarcowaCzujniki TSS scCzujniki TSS sc firmy Hach to specjalne cyfrowe sondy do oznaczania mętności i zawiesin ogólnych w roztworach wodnych i substancjach żrących, zgodnie z normami DIN EN ISO. Sondy TSS, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu z szafirowym szkiełkiem odpornym na zarysowania, są przeznaczone do wysokich temperatur i ciśnień lub mediów o właściwościach korozyjnych. Dzięki specjalnemu układowi optycznemu sondy dostarczają wiarygodnych wyników nawet w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Opcjonalnie umożliwiają również spełnienie wymagań Klasy I Div 2 oraz Strefy 1 ATEX.Podobnie, jak czujniki Solitax sc, sondy TSS sc są podłączane bezpośrednio do wszystkich przetworników Hach sc oferujących wszechstronne opcje wyjść, w tym 4–20 mA, Modbus RS485, Profibus lub HART.• TSS do zastosowań przemysłowych• Klasa 1 Dział 2, wysoka temperatura, środowiska korozyjne• Mocowania TriClamp, Varivent• Soczewki szafiroweCyfrowe czujniki dyferencyjne pH i RedoxCzujniki pH i Redox mocowane na rurociągach charakteryzują się wyjątkową wydajnością dzięki zastosowaniu techniki pomiaru za pomocą elektrody dyferencyjnej. Ta sprawdzona w praktyce technika wykorzystuje trzy elektrody zamiast dwóch, jak ma to miejsce w konwencjonalnych czujnikach pH/Redox, co zapewnia niezrównaną dokładność pomiarów, większą niezawodność oraz mniej przestojów i konserwacji. Firma Hach oferuje szeroką gamę materiałów korpusu, sposobów montażu, typów elektrod pH i połączeń kablowych czujników pH i Redox. • Technologia dyferencyjna• Zaprojektowane do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych i oczyszczalni ścieków!• Wymienny mostek solny• Możliwość ładowania• Niższe koszty konserwacjiAnalizator OWO online BioTector B7000iDzięki opatentowanej technologii utleniania z automatycznym czyszczeniem linii pobierania próbek i reaktora analizator B7000i znakomicie radzi sobie z trudnymi próbkami oraz pozwala znacznie zredukować harmonogram konserwacji i koszty związane z tradycyjnym pomiarem w trybie online. Ten analizator OWO eliminuje problemy związane z osadami soli, cząstek stałych, tłuszczu, olejów i smarów, które prowadzą do powstawania dryfu i powodują, że urządzenie wymaga intensywniejszych zabiegów konserwacyjnych. Dzięki temu analizator B7000i dostarcza wiarygodnych wyników nawet wówczas, gdy woda ma wysoką zawartość tłuszczów, olejów, smarów, osadu i cząstek stałych lub występują w niej wahania pH.Poprzez niezawodny, ciągły monitoring środowiskowy i kontrolę procesów w czasie rzeczywistym analizatory BioTector pozwalają obiektom zoptymalizować procesy i ograniczyć straty produktu.

https://support.hach.com/app/answers/answer_view/a_id/1018643


Niezawodne działanie w najbardziej zanieczyszczonych środowiskach

Wycieraczki do 
automatycznego

czyszczenia

Czujniki wilgotności Wiele detektorów

Presenter
Presentation Notes
Gdy mówimy o przeznaczeniu do najbardziej zanieczyszczonych środowisk, mamy na myśli dokładnie to. Obraz zastępuje tysiąc słów. Oto kilka przykładów naszych przyrządów zapewniających najlepszą wydajność w najtrudniejszych sytuacjach.• Nasze czujniki mają wbudowane wycieraczki do automatycznego czyszczenia, które, jak widać na zdjęciach, zostały starannie zaprojektowane i rygorystycznie przetestowane, aby zapewnić ich działanie w bardzo trudnych warunkach przemysłowych. Czujniki te radzą sobie z masłem, jogurtami czy zanieczyszczeniami typu FOG (fat, oil, grease).• Wycieraczka jest wyposażona w licznik cykli, co umożliwia jej wymianę przed zużyciem.• Choć wycieraczka pracuje normalnie w cyklu czasowym, można ją również w razie potrzeby aktywować ręcznie za pomocą lokalnego przetwornika lub zdalnie, za pomocą Mobile Sensor Management (MSM) firmy Hach, który zostanie omówiony później.• Sondy te są również wyposażone w czujniki wilgotności, które wykrywają wilgoć w sondzie PRZED wystąpieniem usterki.• Skoro mówimy o sondzie mętności — wykorzystuje ona wiele wiązek i detektorów do stałej autokontroli, aby mieć pewność, że okienka nie są zamglone.



Monitoring w czasie
rzeczywistym
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Presenter
Presentation Notes
Wytrzymałe przyrządy pomiarowe online, zapewniające wiarygodne wyniki pomiarów, to pierwszy krok, który otwiera szeroką gamę możliwości optymalizacji obiektu i instalacji DAF. Po pierwsze, zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym, dostarczając danych dokładnie informujących o tym, co aktualnie dzieje się w procesie. Zamiast polegać na pomiarach z próbek pobieranych raz na dzień lub raz na zmianę i czekać na wyniki z laboratorium — można wiedzieć, co się dzieje dokładnie w tej chwili.



Monitoring w czasie rzeczywistym
Czytelność procesu przez 
24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu

Monitorowanie stanu 
przyrządu

Oszczędność zasobów

• Odczynniki chemiczne

• Koszty zatrudnienia

Obniżenie kosztów 
oczyszczania ścieków

Identyfikacja strat produktów

Presenter
Presentation Notes
To tylko kilka zalet płynących z monitoringu parametrów w czasie rzeczywistym (lub online).Czytelność procesu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniuPo pierwsze, poprzez ciągłe gromadzenie danych, a następnie powiązanie ich z Process Management System firmy Hach lub istniejącym systemem SCADA, dane te mogą być przeglądane w każdym miejscu, do którego użytkownik ma dostęp. Mobile Sensor Management firmy Hach umożliwia wyświetlanie tych danych w dowolnym miejscu — w domu, w biurze lub w innej lokalizacji. Dzięki temu zawsze wiadomo, co dzieje się w procesie, co eliminuje niespodzianki po powrocie do pracy następnego dnia lub po weekendzie.Monitoring stanu przyrząduNiedawno wspomnieliśmy o Mobile Sensor Management (MSM) firmy Hach. Program MSM nie tylko umożliwia wyświetlanie danych w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu, ale także monitoring i utrzymywanie wysokiej sprawności urządzeń.  MSM informuje użytkownika, jeśli urządzenie wymaga konserwacji, zaczyna przesyłać błędne wyniki lub wymaga kalibracji. Ponadto na dowolnym urządzeniu przenośnym podaje szczegółowe instrukcje dotyczące prawidłowego wykonania czynności konserwacyjnych. Umożliwia oszczędzanie zasobówTen temat zostanie dokładniej omówiony w następnej części poświęconej automatycznemu sterowaniu procesami. Teraz wystarczy powiedzieć, że monitoring w czasie rzeczywistym daje wiele możliwości oszczędzania zasobów. Na przykład, używając sond mętności online na wlocie i/lub wylocie z systemu, można wykonać proste obliczenia dotyczące efektywności procesu DAF w czasie rzeczywistym. Przyrządy te umożliwiają również obliczenie i przesłanie dawki substancji chemicznych w celu optymalizacji ich zużycia.Dzięki lepszym informacjom — poprawnym danym przesyłanym w większej ilości w czasie rzeczywistym — proces podejmowania decyzji może opierać się na faktach, a nie zgadywaniu lub doświadczeniu operatora, co zapewnia jeszcze większą wydajność.Obniżenie kosztów oczyszczania ściekówBez względu na to, czy chodzi o proces biologiczny przeprowadzany na miejscu, czy o zrzut ścieków do kanalizacji, ciągłe monitorowanie wylotu z instalacji DAF nie tylko pokazuje efektywność oczyszczania, ale także informuje o ładunku przekazywanym do dalszej części procesu. W związku z tym informacje te mogą być wykorzystywane do ciągłej poprawy procesu, a tym samym do zwiększenia oszczędności związanych z dalszą obróbką. Przekazywanie większego ładunku zanieczyszczeń do dalszej części procesu oczyszczania powoduje zwiększenie kosztów. Dlatego monitoring w czasie rzeczywistym pozwala zoptymalizować proces, zmniejszyć przenoszone obciążenie i zaoszczędzić pieniądze.Identyfikacja strat produktówJak wspomniano wcześniej, pomiary pokazują, ile produktu jest odprowadzane do ścieków. Dzięki dostępności danych online pokazujących wielkość strat istnieje możliwość usprawnienia procesu i zmniejszenia utraty produktów.



Przetwornik uniwersalny Funkcje standardowe
• • Duże możliwości konfiguracji
• • Do 8 czujników
• • Działanie typu „Plug And Play”
• • Certyfikat C1D2
• • NEMA 4x/Ip66
• • 4 Przekaźniki
• • Wyjścia do 12 mA
• • Wejścia do 12 mA
• • Karta SD do rejestrowania danych 

i konfiguracji
• • Sieciowanie
• • Maksymalnie 32 urządzenia w sieci

Opcje komunikacji
• Modbus Rs232/Rs485
• Modbus TCP/IP
• Profibus Dp
• Hart 7.2

sc1000

Presenter
Presentation Notes
Rozmawialiśmy już o naszych sondach i czujnikach, ale monitoring w czasie rzeczywistym wymaga również inteligentnego przetwornika do przekazywania wszystkich zbieranych danych oraz zarządzania nimi. Uniwersalny przetwornik Hach sc1000 to nowoczesny modułowy system przekaźnika z modułem wyświetlacza i co najmniej jednym modułem sond. Moduły sond mogą być zsieciowane, aby podpiąć do 32 cyfrowych czujników lub analizatorów. Można również używać innych inteligentnych przetworników i konfiguracji komunikacyjnych. Nasi eksperci ds. zarządzania procesami mogą pomóc w określeniu konfiguracji, która będzie najlepiej działać na Państwa obiekcie.



Znajomość 
procesu 
to dobry 

początek, 
ale…

Presenter
Presentation Notes
Jak już stwierdzono, dobrze eksploatowane (monitorowane, czyszczone, kalibrowane) przyrządy online to dobry początek, ponieważ zapewniają wiedzę o zachodzących procesach w czasie rzeczywistym.  Jednak bez sterowania proces jest nadal bardzo zmienny i nie będzie w sposób spójny osiągał docelowego poziomu parametrów ścieków. Na przykład, na tym wykresie pokazano sondy TSS zarówno na dopływie, jak i na odpływie. Rejestracja danych online pozwala z łatwością określić, co dzieje się w instalacji DAF. Brakuje nam jednak dwóch kluczowych możliwości:1. Czujniki te obsługują pojedyncze punkty pomiarowe — w tym przypadku dotyczące dopływu i odpływu. Ale nie mówią nic o interakcji pomiędzy nimi na poziomie wielu zmiennych. Na przykład, w jaki sposób TSS i przepływ wpływają na dozowanie substancji chemicznych?  Albo jak pH i temperatura wpływają na efektywność chemiczną?2. W związku z tym dane nie dostosowują automatycznie procesu w celu uwzględnienia zmieniających się parametrów. Monitoring online to dobry początek, ale dopiero kolejny krok, czyli zautomatyzowane zarządzanie procesami zapewnia rzeczywiste korzyści.



Zautomatyzowane
zarządzanie procesami
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Presentation Notes
Zajmijmy się teraz istotą prezentacji... i zobaczmy gdzie można osiągnąć najlepsze wyniki optymalizacji instalacji DAF.  Dzięki niezawodnym odczytom w czasie rzeczywistym z solidnego oprzyrządowania można rozpocząć automatyzację zarządzania częścią instalacji DAF i uzyskać ogromną efektywność. Pomówmy o tym, jak to zrobić.



1. Gromadzenie danych online
2. Obliczanie dynamicznych nastaw
3. Dostosowanie procesu oczyszczania 

— dozowania substancji 
chemicznych lub napowietrzania

4. Dostępne tryby ręczne i 
automatyczne

Presenter
Presentation Notes
Pozwolę sobie omówić sposób działania systemów automatycznego zarządzania procesami firmy Hach. Należy pamiętać, że moduły zarządzania procesami są nazywane modułami Real-Time Control, w skrócie RTC. Stanowią one część naszego Claros Water Intelligence System, który umożliwia zarządzanie danymi, urządzeniami i procesami w ramach jednej platformy programowej. Później dokładniej omówię system Claros, ale jeśli wymienię nazwę RTC, to odnoszę się do systemu automatycznego zarządzania procesami. Jeśli wymienię nazwę Claros, to odnoszę się do szerszej platformy rozwiązań, na której działają systemy RTC.Claros Process Management umożliwia zarządzanie procesami w czasie rzeczywistym w oparciu o stale zmieniające się warunki procesów, co ułatwia podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie oraz zwiększa efektywność. Obejrzyjmy krótki film na temat ogólnego działania systemu Claros Process Management. „Ogólnego”, ponieważ dostępnych jest ponad 27 modułów zarządzania procesami dla szerokiego wachlarza parametrów i typów procesów. Każdy moduł jest wyjątkowy i oczywiście jeden 30-sekundowy film nie może pokazać wszystkich tych szczegółów. Na przykład ten film przedstawia środowisko miejskiej oczyszczalni ścieków, ale można zobaczyć ogólną ideę. WAŻNA UWAGA: film, który zobaczymy, ma charakter ogólny i przestawia system RTC działający w typowej oczyszczalni ścieków, A NIE W SYSTEMIE DAF. Mimo to nadal prezentuje ogólną ideę działania systemu sterowania w czasie rzeczywistym.Oto kilka najważniejszych punktów:• Sondy/czujniki zbierają online dane dotyczące bieżącego ładunku• Pomiary te są przesyłane do przetwornika i oprogramowania do zarządzania procesami, gdzie w sposób ciągły wystawiane są dynamiczne wartości nastaw.• Oprogramowanie może wówczas wykonać dwie czynności:1. Komunikować się z zespołem operatora i formułować zalecenia dotyczące sposobu regulacji pomp podawania substancji chemicznych.• Następnie zespół może ręcznie wdrożyć te zalecenia lub dostosować je według własnego uznania.2. System może też automatycznie komunikować się z programowalnym sterownikiem logicznym (PLC) lub bezpośrednio z pompami w celu wykonania zaleceń. Można wybrać, czy chcesz zarządzać systemem bezpośrednio, czy też w sposób bardziej zautomatyzowany. Większość klientów jest skłonna natychmiast zacząć korzystać z systemu sterowania, ale niektórzy czują się bardziej komfortowo, zaczynając od systemu działającego w trybie ręcznym/monitorowania, aby następnie, w miarę wzrostu zaufania, przejść do sterowania automatycznego.






Omówienie
modułu

RTC-DAF

Parametry RTC DAF Monitoring Zarządzanie

pH, dopływ Tak Tak

pH, odpływ (opcja) Tak Tak

NTU (TSS), dopływ Tak Tak

NTU (TSS), odpływ Tak Tak

NTU (TSS), flotat Tak Tak

Przepływ Tak

Presenter
Presentation Notes
Ogólnie mówiąc, w taki sposób działają nasze moduły zarządzania procesami, ale przyjrzyjmy się dokładniej, jak działają nasze moduły DAF.Pokazany tutaj schemat jest jedynie przykładem typowej konfiguracji. Firma Hach oferuje opcje dla wielu konfiguracji. Częścią procesu partnerskiego jest omówienie konkretnej konfiguracji instalacji i wybranie modułu, który spełni jego unikatowe potrzeby.OK, opiszę zatem, jak działa moduł zarządzania procesami dla DAF:1. Najpierw należy dostosować wartość pH na wlocie do zakresu odpowiedniego dla substancji chemicznych używanych w dalszej części procesu. • Każda substancja chemiczna jest inna, niezbędna jest zatem elastyczność. W związku z tym ta wartość pH nie jest wartością zadaną, ale „wartością zdefiniowaną przez użytkownika”.• Jak wiadomo, substancje na wejściu do procesu mogą być bardzo zmienne, zatem wartość pH może się również znacznie zmieniać.2. Jak pokazano na schemacie po lewej stronie, zaraz za pompami kwasu i zasady należy wykonać pomiar pH, aby upewnić się, że jego wartość jest właściwa. (pętla sprzężenia zwrotnego)3. Mierzony jest również przepływ (Q) — ilość materiału4. Korzystając z pomiaru TSS (zawiesiny ogólnej), system mnoży wartość TSS przez przepływ w celu ustalenia ładunku zawiesiny do oczyszczenia (TSS x Q = ładunek zawiesiny)5. Następnie na podstawie wyniku obliczenia dozowany jest koagulant i flokulant. Obliczenia te są wykonywane w czasie rzeczywistym, czyli w sposób „dynamiczny” (wartości stale się zmieniają ), dzięki czemu odpowiadają temu, co naprawdę się dzieje w instalacji DAF.	• Te wartości wyjściowe RTC — wartości wyjściowe z modułu — mogą być wysyłane do PLC lub bezpośrednio do pomp dozujących substancje chemiczne.6. Następnie przepływająca ciecz dostaje się do DAF, który zgodnie ze swoim przeznaczeniem oddziela ciała stałe. Zarządzanie procesami z wyprzedzeniem pozwala zapewnić większą wydajność i skuteczność. 7. Gdy ścieki przepłyną przez system DAF chcemy sprawdzić, czy osiągnięto postawione cele. System wykonuje to zazwyczaj poprzez pomiar TSS w ściekach odpływających.8. Istnieją inne opcje i alternatywy, takie jak:• Pomiar TSS w osadzie, aby upewnić się, że nie zostały przekroczone nastawy pompowania lub bezpiecznej obsługi• Pomiar i odpowiednia regulacja pH w celu zapewnienia zgodności z przepisami.• Pomiar OWO w ściekach odpływających w celu poinformowania o dodatkowych potrzebach oczyszczania w dalszej części procesu.Ogólnie rzecz biorąc, są to główne etapy modułu RTC-DAF, jak pokazano na tym schemacie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zalety systemu RTC-DAF • Lepsze wyłapywanie cząstek stałych, obniżenie stężenia TSS w ściekach oczyszczonych i zmniejszenie kosztów odprowadzania.• Uzyskanie w czasie rzeczywistym wglądu w proces DAF, funkcje wyznaczania trendów i raportowania• Stabilizacja procesów DAF i zapewnienie spójności działania• Oszczędność czasu i wymaganej koncentracji dzięki uniknięciu ręcznego monitorowania i dozowania• Uzyskanie oszczędności związanych z dozowaniem koagulantów, flokulantów i kwasu/zasady• Zwiększenie stężenia TSS we flotacie i zmniejszenie kosztów jego dalszej obróbki-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dokładniejszy opis modułu RTC-DAF — w razie potrzebyKontroler ten maksymalizuje usuwanie ciał stałych i jakość ścieków oczyszczonych dzięki wykonywaniu pomiarów w czasie rzeczywistym. Moduł DAF-RTC reguluje dawkę koagulantu i flokulantu w procesach flotacji ciśnieniowej, wykorzystując do celów sterowania pętlę otwartą i 2 wzajemnie łączące się pętle sprzężenia zwrotnego. W oparciu o bieżący ładunek zawiesiny na dopływie (lub OWO) proporcjonalnie dodawane są dawki koagulantu i flokulantu. Aby wesprzeć koagulację, wartość pH w dopływie może być automatycznie buforowana do punktu zdefiniowanego przez użytkownika. W przypadku gdy wartość pH spada poniżej lub przekracza nastawialną wartość graniczną pH, podawanie koagulantu i flokulantu zostaje wstrzymane.Sprzężenie zwrotne umożliwia następnie obliczenie i dostosowanie dawki dozowania koagulantu i flokulantu na podstawie stężenia TSS mierzonego odpowiednio we flotacie i stężenia TSS (OWO) mierzonego w ściekach oczyszczonych.Jeśli sygnały wejściowe napływu lub stężenia TSS (OWO) nie są dostępne, system automatycznie przełącza się w strategie zastępcze.



Opcje wejścia i wyjścia RTC-DAF

Wejścia
Przepływ na wlocie Standard

Mętność na wylocie Standard

pH na wylocie Standard

pH na wlocie Opcja

Mętność na wlocie Opcja

Przepływ koagulantu Opcja

Przepływ flokulantu anionowego Opcja

Przepływ flokulantu kationowego Opcja

Przepływ kwasu przed instalacją DAF Opcja

Przepływ zasady przed instalacją DAF Opcja

Przepływ kwasu za instalacją DAF Opcja

Przepływ zasady za instalacją DAF Opcja

5 parametrów otwartych Opcja

Wyjścia
Nastawa przepływu koagulantu Standard

Nastawa przepływu flokulantu anionowego Standard

Nastawa przepływu flokulantu kationowego Opcja

Nastawa przepływu kwasu przed instalacją DAF Opcja

Nastawa przepływu zasady przed instalacją DAF Opcja

Nastawa przepływu kwasu za instalacją DAF Opcja

Nastawa przepływu zasady za instalacją DAF Opcja
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Presentation Notes
Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych sygnałów wejściowych i wyjściowych w module RTC-DAF.  Opcje sygnałów wejściowych znajdują się po lewej stronie, a opcje sygnałów wyjściowych po prawej.• Elementy zaznaczone na zielono są wymaganymi sygnałami wejściowymi, które są niezbędne do działania algorytmu modułu. Te dane MUSZĄ być rejestrowane.• Elementy zaznaczone na czerwono to wszystkie inne parametry, które można uwzględnić, a także, w razie potrzeby użyć do automatycznego sterowania procesami.• Każdy dodatkowo uwzględniony element danych umożliwia dokładniejszą kontrolę i lepsze zrozumienie procesu• „Inne parametry” umożliwiają monitorowanie systemów peryferyjnych, takich jak poziom w zbiorniku substancji chemicznych, aby zapewnić ich stałą dostępność, a nawet mogą łączyć się z „magazynem zarządzanym przez dostawcę”.



Regulowane/definiowane przez użytkownika parametru modułu RTC-DAF

• Mętność na wylocie lub nastawa TSS (NTU lub mg/L)
• Dawka koagulantu w PPM
• Dawka flokulantu anionowego w PPM
• Dawka flokulantu kationowego w PPM
• Wartości PID mętności ścieków lub TSS
• Gęstość właściwa koagulantu
• Gęstość właściwa flokulantu anionowego
• Gęstość właściwa flokulantu kationowego

• Docelowa wartość oraz zakres pH przed instalacją DAF
• Wartości PID pH przed instalacją DAF
• Docelowa wartość oraz zakres pH za instalacją DAF
• Docelowa wartość oraz zakres pH za instalacją DAF
• Graniczne wartości minimalne i maksymalne (nastawy 

przepływu, zakresy pomp, PPM lub kg/t itp.)
• Wartości ostrzegawcze i alarmowe dla wszystkich 

pomiarów

Presenter
Presentation Notes
Ta kwestia jest bardzo ważna. Należy pamiętać, że wszystkie wartości limitujące nastawy są definiowane przez użytkownika. Moduł RTC nie informuje, jak ma działać instalacja DAF. Instalacja DAF działa w sposób określony przez użytkownika.W tym miejscu wyświetlana jest długa lista ustawień definiowanych przez użytkownika, które można wybrać w systemie.



pH i 
temperatura

Redukcja 
zawiesiny 

o 85%

Czujnik
mętności

na
wylocie

Czujnik
mętności
na wlocie
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Presentation Notes
Podoba mi się ten mały kolaż zdjęć. Wyświetla on rzeczywiste obrazy z eksploatowanej instalacji RTC-DAF. Widoczne są sondy mętności Solitax sc zainstalowane zarówno na wlocie, jak i na wylocie instalacji oraz przedstawiony jest sposób ich wyświetlania na wyświetlaczu przetwornika SC1000. Pokazuje również odczyty pH i temperatury na tym samym przetworniku.  W tym przypadku zakład osiągnął 85-procentową redukcję zawiesiny!Oto kilka innych korzyści, które warto wskazać na podstawie tych obrazów:1. Demontowalne czujniki instalowane na rurociągu umożliwiają ich demontaż (w celu konserwacji) bez przerywania procesu.1. Przepływ medium używanego w procesie przy powierzchni czołowej czujnika zapewnia bardziej reprezentatywną próbkę2. Przepływ spełnia również funkcję płukania/czyszczenia3. Soczewki kwarcowe lub szafirowe są odporne na zarysowania w większości aplikacji procesowych.2. Czujnik na wlocie zapewnia dane procesowe online używane do kontroli podawania medium3. Czujnik na wylocie umożliwia regulację +/- podawania substancji chemicznych w celu osiągnięcia zamierzonych celów



Zalety automatycznego 
zarządzania procesami DAF

Presenter
Presentation Notes
Teraz już wiadomo, jak działa nasz moduł RTC-DAF — lub automatyczny system zarządzania procesami — porozmawiajmy zatem o korzyściach.



Korzyści

• Automatyczne dozowanie substancji chemicznych
• Wyeliminowanie regulacji ręcznych

• Ograniczenie interakcji z operatorem
• Optymalizacja jakości osadu i filtratu
• Stabilna i lepsza jakość ścieków oczyszczonych

• Zmniejszone koszty odprowadzania ścieków
• Krytyczny wgląd w proces
• Oszczędność substancji chemicznych
• Oszczędność czasu
• Spójne zapewnienie zgodności z przepisami i niższe 

opłaty

Presenter
Presentation Notes
To tylko duże korzyści. Istnieje również wiele innych, poniżej przedstawiamy najważniejsze wyniki, które nasi klienci zauważają dość szybko po wdrożeniu systemu:  • Automatyczne dozowanie substancji chemicznych  • Uzależnione od ładunku ze sprzężeniem zwrotnym • Wyeliminowanie ręcznego dostosowywania dawki polimeru • Ograniczenie interakcji z operatorem • Operatorzy muszą rzadziej angażować się w prace przy instalacji DAF, co przynosi korzyści w postaci zmniejszenia nakładu pracy i zwiększenia bezpieczeństwa. • Optymalizacja jakości osadu i filtratu • 2 wzajemne połączone, zamknięte pętle sterowania pomagają zoptymalizować jakość zarówno osadu, jak i filtratu. • Lepsze zrozumienie, czy obciążenie instalacji ładunkiem zawiesiny nie przekracza wydajności instalacji • Stabilna i lepsza jakość ścieków oczyszczonych • Możliwość zadania wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Możliwość skonfigurowania modułu tak, aby spełniał niestandardowe warunki określone w zezwoleniu i/lub cele zakładu • Zapewnia stałą jakość ścieków, nawet w okresach obciążenia szczytowego. • Poprawa oczyszczania biologicznego lub produkcji biogazu na dalszych etapach procesu • Zwiększenie ilości wychwytywanej zawiesiny i zmniejszenie kosztów utylizacji   • Krytyczny wgląd w proces • Moduł RTC-DAF daje operatorom zakładu pełny wgląd w dynamikę przebiegu procesu. Nie ignoruje ich umiejętności i nie ogranicza wpływu, ale zapewnia, że ich doświadczenie może zostać uwzględnione w procesie sterowania systemem. Dzięki temu efektywność instalacji DAF jest łatwiejsza do dopracowania, co pozwala na przejście od czasochłonnego reagowania na zastaną sytuację do aktywnej i efektywnej pracy. • Operatorzy mają wgląd w parametry, takie jak: • Osad na wlocie: TSS, przepływ • Filtrat: TSS • Trendy procesu (dzień, zmiana, proces porcjowy) • Spójne stosowanie określonej dawki polimeru (kg/t) • Oszczędność substancji chemicznych • Pozwala zrozumieć i dostosować wydatki na substancje chemiczne zamiast polegać na historycznych budżetach • Szacuje się, że użytkownicy instalacji RTC-DAF osiągają średnie oszczędności na poziomie 27% zużycia polimeru • System umożliwia nawet pewne porównywanie różnych typów polimerów/koagulantów w celu sprawdzenia ich działania, co pozwala na określenie najbardziej ekonomicznego podejścia do danego procesu. • Oszczędność czasu • Zmniejszenie ilości wymaganych badań chemicznych • Operatorzy nie korygują dawek substancji chemicznych • Stabilna i lepsza jakość ścieków oczyszczonych • Moduł RTC-DAF zmniejsza ryzyko braku zgodności z przepisami, a tym samym ryzyko nałożenia opłat i kar. 



Proces może być wciąż bardzo 
zróżnicowany, ale pożądany 
wynik jest zawsze osiągany 
niezależnie od zmienności.

Moduł
RTC-DAF 
w akcji:

przykład rzeczywistych
korzyści

Presenter
Presentation Notes
Czujniki online wraz z odpowiednim trybem sterowania zapewniają wyniki:Reagowanie w czasie rzeczywistym na wahania zmiennych procesowychPrzepływObciążenie TSSWahania pHZmiany temperaturyMożliwość obserwacji jakości ścieków oraz zmieniania celówWgląd w zmiany i zmienność procesuReagowanie w czasie rzeczywistym na różne metody oczyszczania chemicznegoInteligentne czujniki mogą dawać wskazania dotyczące konserwacjiWspółpraca z zespołem wsparcia technicznego firmy Hach może pomóc w doborze parametrów pracy, takich jak alarmy i nastawy, a także w zdalnym rozwiązywaniu problemów z oprzyrządowaniem, aby zapewnić dobry wgląd w proces i długi czas pracy bez przestojów.



Automatyczne dozowanie
polimeru

Ręczne dozowanie
polimeru

Presenter
Presentation Notes
Automatyczne nastawy dawek precyzyjnie nadążają za zmianami procesu, co eliminuje straty występujące w przypadku ręcznego dozowania polimeru. Innymi słowy, oszczędzanie, kiedy to możliwe, dozowanie kiedy jest to konieczne. A wszystko to bez opóźnień w procesie.Kolejna korzyść?  Moduł pomaga zmniejszyć wydatki na substancje chemiczne podczas cykli czyszczenia Cleaning in Place (CIP), rozpoznając brak konieczności oczyszczania „czystych” ścieków i potencjalnie prowadząc do całkowitego obejścia instalacji DAF, jeśli parametry ścieków są lepsze od wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. 



Efektywność
polimeru

Istnieje OPTYMALNA dawka.

Dozowanie substancji chemicznej 
poza punktem optymalnym 
powoduje marnowanie zarówno 
substancji chemicznych, jak i 
budżetu.

WIĘCEJ POLIMERÓW ≠ LEPSZY EFEKT 
OCZYSZCZANIA

Presenter
Presentation Notes
Skupimy się przez chwilę na polimerze. Jeśli chodzi o efektywność polimeru, istnieje pewien „złoty środek”. Więcej nie zawsze oznacza lepiej.  Moduł RTC-DAF pomaga w uzyskaniu stabilności w odnalezieniu tego „złotego środka”.• PRZYPOMNIENIE: nasz system nie jest (jeszcze) sztuczną inteligencją.  Dawka jednostkowa jest nadal określana na podstawie testów zlewkowych i naszym celem jest osiągnięcie tej wartości docelowej.  W przypadku użycia innej substancji chemicznej lub zmiany procesu nadal stosujemy statyczną dawkę kg/t lub mg/kg.  Moduł nie będzie sam optymalizował dawki jednostkowej.  	• Możemy jednak pokazać sposób, w jaki reaguje na poszczególne dawki, aby pomóc zakładowi i użytkownikom końcowym w podejmowaniu decyzji dotyczących korekt. 



Sprawdzone podejście
lidera branży

Presenter
Presentation Notes
Jeśli chodzi o analizę jakości wody i ścieków, firma Hach jest światowym liderem w branży od ponad 85 lat, a nasze rozwiązania do zarządzania procesami są sprawdzonym i skutecznym podejściem. Oto kilka naszych osiągnięć.
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Doświadczenie. Fachowa wiedza.

Ponad 85 lat 
doświadczenia 

w dziedzinie 
analizy wody 

i ścieków

Usuwanie
BZT/ChZT

Ponad 6000 
pracowników

Obróbka
osadów

Dozowanie
pożywek

Ponad 2600 
modułów 

zarządzania 
procesami 

zainstalowanych na 
całym świecie

Usuwanie
fosforanów

Działalność
na całym
świecie

Nitryfikacja / 
denitryfikacja

Na każdym 
kontynencie 
(z wyjątkiem 
Antarktydy)

Ponad 27 
rodzajów
modułów

opracowanych 
w ciągu 

ostatnich 
10 lat

Presenter
Presentation Notes
Od ponad 85 lat firma Hach jest najchętniej wybierana do współpracy przy zadaniach związanych z analizą jakości wody i ścieków. Firma Hach ma ponad 6000 pracowników na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, dzięki czemu ma prawdziwie globalny zasięg i doświadczenie, jakim nie dysponuje żadna inna firma na świecie. Jesteśmy dobrze znani z jakości przyrządów i obsługi klienta, a także, co bardzo ważne, naszego wsparcia technicznego. Nasi klienci wiedzą, że możemy im pomóc w rozwiązaniu nawet najtrudniejszych wyzwań.W przypadku systemów zarządzania procesami, takich jak moduł RTC-DAF, o którym dziś rozmawiamy, firma Hach wykonała już ponad 2600 instalacji oczyszczaniach na całym świecie. Przy tak dużej liczbie instalacji wiemy, że Państwa zakład na pewno będzie miał wyjątkowe potrzeby. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy nasze moduły tak, aby zapewnić ich elastyczność. Modułowa konstrukcja umożliwia zastosowanie milionów kombinacji, dzięki czemu można dopasować system do konfiguracji zakładu i rozwiązać problemy, które mogą być istotne tylko dla danego użytkownika. Oferujemy ponad 27 rodzajów modułów, w tym moduł RTC-DAF, które dzielimy na 5 podstawowych obszarów rozwiązań:• Usuwanie BZT/ChZT• Nitryfikacja i denitryfikacja• Usuwanie fosforanów• Dozowanie pożywek• Obróbka osadów



Moduły Claros 
Process 

Management

Kontrola tlenu rozpuszczonego

Usuwanie azotu amonowego

Usuwanie azotu ogólnego

Chemiczne strącanie związków 
fosforu

Wiek osadu

Kontrola recyrkulacji 
zewnętrznej

Zagęszczanie osadu

Odwadnianie osadu

Kontrola koagulantu/polimeru 
w instalacji DAF

Chlorowanie/odchlorowywanie

Presenter
Presentation Notes
Oczywiście ta prezentacja koncentruje się na usuwaniu zawiesiny, ale ważne jest, aby zrozumieć, że nasze moduły RTC-DAF nie są tylko pojedynczym rozwiązaniem stworzonym przez firmę Hach. Rozumiemy większość aspektów oczyszczania ścieków i zarządzania nimi i mamy doświadczenie we wszystkich obszarach. Choć wiele z tych obszarów może nie mieć zastosowania w Państwa zakładzie, ważne jest, aby mieli Państwo pewność co do naszej szerokiej wiedzy. Wiemy, o czym mówimy. 
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Oprzyrządowanie + oprogramowanie
= mniejsza niepewność 

i większa wydajność

Presenter
Presentation Notes
Ponadto te rozwiązania do zarządzania procesami nie są tylko wąskim, pojedynczym zestawem rozwiązań. Są one częścią znacznie szerszego pakietu rozwiązań. Stanowią one część Claros Water Intelligence System firmy Hach. Proszę pozwolić mi szybko opisać Claros, aby mogli Państwo go lepiej zrozumieć.Claros to ekosystem rozwiązań, który łączy połączone oprzyrządowanie — czujniki, mierniki i przetworniki — z zaawansowanym oprogramowaniem, które pomaga naszym klientom w bardziej wydajnym zbieraniu, agregowaniu i wizualizacji danych oraz, co najważniejsze, ich wykorzystaniu. Pozwala on zmniejszyć ryzyko naruszenia przepisów i znacznie zwiększa efektywność procesów oczyszczania ścieków. Choć cała platforma Claros została skategoryzowana jako system, istnieje wiele rozwiązań w trzech kluczowych obszarach funkcjonalności przedstawionych poniżej:Instrument Management, czyli zarządzanie urządzeniami, które pomaga zapewnić prawidłową konserwację urządzeń, aby zawsze dostarczały one dokładne dane. Zapewnia również nieprzerwany dostęp do danych z dowolnego miejsca.Data Management, czyli zarządzanie danymi, które ułatwia agregowanie danych ze WSZYSTKICH źródeł — laboratorium, procesu, urządzeń polowych itp. — i umożliwia łatwe wykorzystanie tych danych do analizy. Znacznie upraszcza to także proces raportowania zgodności z przepisami.I wreszcie Process Management, czyli zarządzanie procesami, które wykorzystuje wszystkie te dane i pomaga w zarządzaniu obiektem. Można to zrealizować, udostępniając pracownikom inteligentne zalecenia, które mogą oni samodzielnie wdrożyć, lub automatyzując pewne funkcje.Moduł RTC-DAF należy do części zarządzania procesami systemu Claros.



Jeszcze jedna korzyść?
Pomoc techniczna firmy Hach

Presenter
Presentation Notes
Przed zakończeniem musimy wspomnieć o zespole pomocy technicznej firmy Hach. To dodatkowy, OGROMNY powód do wybrania modułu RTC-DAF firmy Hach.



Roczne partnerstwo serwisowe
1. Specjalny zespół wsparcia firmy Hach®, 

z którym można się kontaktować
2. Technicy z firmy Hach dostarczający 

wskazówek dotyczących danego zakładu 
i zastosowania

3. Comiesięczne raporty umożliwiające 
kontrolę wydajności zakładu 

4. Zmniejszone ryzyko nieoczekiwanych 
przestojów dzięki zaleceniom 
serwisowym/konserwacyjnym 

Presenter
Presentation Notes
W razie potrzeby ten wyspecjalizowany i utalentowany zespół ekspertów pomoże Państwu monitorować instalację RTC-DAF, a technicy będą dostępni w celu zapewnienia wskazówek dotyczących obiektu i raportów miesięcznych. W końcu działają oni jako zespół zarządzania ryzykiem, pomagając uniknąć nieoczekiwanych przestojów lub wyłączenia procesów.Uwielbiamy ten krótki klip od naszego klienta z Manteca w Kalifornii. Klient ten zajmuje się ściekami komunalnymi, ale koncentrujemy się w takim samym zakresie na zakładach komunalnych, jak i przemysłowych. Bardzo nam się podoba nazwa „dodatkowa para oczu”, która nieustannie pomaga w monitorowaniu procesu. https://vimeo.com/407391551/c3e0e24c5fNiezależnie od tego, czy potrzeba rutynowej konserwacji i naprawy, czy też chodzi o systemy ostrzegania i monitorowania, firma Hach zawsze zapewnia odpowiednie wsparcie. Nasi terenowi inżynierowie i eksperci wsparcia technicznego oferują wszystkie potrzebne zasoby, zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz, aby Claros Process Management działał zawsze sprawnie.






Jak zacząć Typowe etapy procesu

Omówienie
potrzeb
Spotkanie 
z przedstawicielem 
firmy Hach 
i specjalistą 
ds. zarządzania 
procesami

Szczegółowe
planowanie
projektu
Najlepszą praktyką jest 
uwzględnienie 
partnerów zewnętrznych 
(inżynierów, 
konsultantów ds. energii 
itp.)

Propozycja
Zalecenia techniczne
Wycena

Zatw
ierdzenie

propozycji

Instalacja

U
ruchom

ienie
Stałe wsparcie
i optymalizacja

Presenter
Presentation Notes
Na koniec chcielibyśmy pokazać Państwu, jak wygląda typowy proces projektowy. Oczywiście każda sytuacja jest wyjątkowa, ale są to zazwyczaj główne etapy każdego projektu.1. Najpierw należy spotkać się z przedstawicielem firmy Hach — prawdopodobnie z lokalnym przedstawicielem handlowym — oraz jednym z naszych specjalistów ds. zarządzania procesami. Postarają się oni zrozumieć specyficzne potrzeby Państwa obiektu i pomogą dowiedzieć się więcej o tym, jakie rozwiązanie lub rozwiązania mogą być odpowiednie w danej sytuacji. Na tym etapie należy określić wiele faktów.2. Po wstępnej fazie poznawczej zespół firmy Hach spotka się z Państwem w celu bardziej szczegółowego rozplanowania projektu. Na tym etapie najlepszym rozwiązaniem jest zaangażowanie również innych partnerów zewnętrznych. Inżynierów, integratorów, a nawet konsultantów ds. energii. Dobrze jest nawiązać silne partnerstwo ze wszystkimi uczestnikami. Dzięki temu proces przebiega bardziej sprawnie.3. Kolejnym etapem jest przedstawienie propozycji projektu, w ramach której specjalista ds. zarządzania procesami firmy Hach przedstawi ofertę, w tym zalecenia techniczne i ceny. Propozycja ta obejmuje również wykonywany przez nas rozruch.4. Propozycja przechodzi następnie przez standardowy proces zatwierdzania i, w razie potrzeby, procedurę ofertową. 5. Po zatwierdzeniu propozycji i złożeniu zamówienia zakupu można dokonać instalacji i rozruchu.6. Oddanie systemu do eksploatacji nie oznacza zakończenia współpracy z firmą Hach. Kontynuujemy partnerstwo długookresowo. Pomagamy w doborze nastaw i zoptymalizowaniu modelu, a następnie, poprzez nasz zespół wsparcia, będziemy nadal pomagać w ciągłym nadzorowaniu. Możnemu również pomóc w doborze nastaw, regulacji i ponownej optymalizacji systemu w miarę potrzeb.



Zaczynajmy!

Presenter
Presentation Notes
Dziękujemy za podzielenie się z nami przemyśleniami na temat korzystania z automatycznego zarządzania procesami w Państwa instalacji DAF. Mamy nadzieję, że dyskusja ta była wnikliwa i motywująca. Jak widać, z pasją pomagamy naszym klientom w obsłudze procesów oczyszczania z optymalną efektywnością. Ponieważ widzieliśmy to wielokrotnie, wierzymy, że system RTC-DAF będzie dla Państwa zakładu olbrzymim atutem. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia współpracy, gdy tylko podejmą Państwo decyzję. Dziękujemy.
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